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Cinkporos bevonat
ZG-01
Speciális cinkporos/epoxigyanta alapú bevonat, acél és vasfelületeken nagyon jó tapadási tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. Oldószertartalmú.

A  termékkel  végzett  bevonatolások  a  szilárd  anyagban  92% cinkport  tartalmaznak.  A  felhasznált 
cinkpor tisztasági foka eléri a 99,9% cinket.

Nagy ellenállóképességgel rendelkezik,  vízzel,  kondenznedvességgel,  szórt  sóval,  olajjal  és zsírral 
szemben. Kiválóan alkalmas minden további kétkomponensű fedőbevonatokhoz.

A bevonatot külön A részként és külön B részként (edző) szállítjuk. A feldolgozás előtt mindkét részt 
jól keverjük össze és azonnal dolgozzuk fel. A bevonat csakis az összekeverés után használatra kész.

2K-Cinkporos bevonat ZG-01 A része és ZE-01 B része alkalmas a tűzi horganyzott acélrészek kijaví-
tására és megfelel a DIN EN ISO 1461 szabvány követelményeinek.

2K-ZG-01.01.0000.0 továbbá megegyezik a ZL-01.01.0000.0 termékszámú 2K-Horganyjavító festék-
kel.

Szállítási csomagolás:   1,2 kg A rész +    100 gr  B rész
  6,0 kg A rész +    500 gr  B rész
12,0 kg A rész + 1,0    kg  B rész

Rendelésszám: ZG-01.00.0000.0 A rész
ZE-01.00.0000.0 B rész

Szállítási forma: mint A rész + B rész egymásra összehangolt mennyiségekben
Keverési arány: 12 súlyrész A rész + 1 súlyrész B rész
Fazékidő: kb. 8 óra
Száradási idő 20 ˚C: egy éjszaka elteltével
Átlakkozható: már 2-3 óra elteltével
Feldolgozás: ecsettel, hengerrel, szórással
Oldószer: VE-50 
Fajsúly: kb. 2,7 gr/ml³
VOC-EU határérték: kat.: A/j, 500 gr/liter (2010)

A termék maximális VOC-tartalma a B résszel keverve: 500 gr/liter 
Hőmérsékletállóság: kb. 100 ˚C, rövid ideig 150 ˚C 
Alapfelület állapota: Szabvány tisztasági fok Sa 2½, szennyeződéstől, olajtól és nedves-

ségtől mentes.
Raktározhatóság: A felnyitatlan csomagolásokat 3 hónapon belül fel kell használni!
Fényességi fok: matt
Színárnyalat: szürke
Átkenhető: az összes bevonatoló rendszerrel
Kiadósság: kb. 300 gr/m²
Rétegvastagság: kb. 40-80 μm/rétegenként (száraz)
Biztonsági és veszélyesség
szerinti besorolás: lásd. a biztonsági adatlapot
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